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Nr 34. Bestämmelser för utdelning 
av Uppsala kommuns förtjänst-
tecken m.m. 
KSN-2010-0707 
 
Kommunfullmäktige 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att anta bestämmelser för utdelning av Uppsala 
kommuns förtjänsttecken enligt ärendets bilaga 1,  
 
att medarbetare eller förtroendevald jämväl kan 
välja kommunens medalj i förgyllt silver, samt 
 
att kommunstyrelsen ges rätt att besluta om 
ändringar i bestämmelser för utdelning av Upp-
sala kommuns förtjänsttecken. 
 
Uppsala den 6 februari 2013 
 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Cecilia 
Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman (alla M), 
Cecilia Hamenius, Peter Nordgren (båda FP), 
Stefan Hanna (C), Ebba Busch (KD), Marlene 
Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde 
Klasson (alla S), Maria Gardfjell, Frida Johnsson 
(båda MP) och Ilona Szatmari Waldau (V). 
 
Dessutom närvarande: Christopher Lagerqvist, 
Simone Falk, Louise Landerholm Bill (alla M), 
Karin Ericsson (C), Bengt Westman, Irene Zet-
terberg, Milischia Rezai (alla S), Rickard Malm-
ström (MP) och Emma Wallrup (V). 
 
Ärendet 
Medaljdelegationen har i en skrivelse den 22 de-
cember 2010 föreslagit att fullmäktiges bestäm-
melser för utdelning av Uppsala kommuns 
förtjänsttecken ändras (bilaga 2).  
 
Nuvarande bestämmelser har gällt sedan 1976 och 
har därför hunnit bli föråldrade.  

 
Efter att medaljdelegationens skrivelse inkom har 
medaljdelegationens ordförande inhämtat KSAU:s 
synpunkter genom en muntlig överläggning som 
ägde rum under våren 2011. Frågan har även dis-
kuterats i den centrala samverkansgruppen den 14 
september 2011. De fackliga företrädarna hade 
inget att invända mot medaljdelegationens förslag.  
 
Ärendet återremitterades av arbetsutskottet den 3 
december 2012. Avsikten med återremissen var 
att kommunstyrelsens roll skulle förtydligas. 
 
Föredragning 
Medaljdelegationen föreslår att kommunens med-
arbetare med en tjänstgöringstid på 25 år i gåva 
får välja mellan ett guldarmbandsur eller ett pre-
sentkort till motsvarande värde som är inlös-
ningsbart i ett stort antal affärer i Uppsala. Medalj 
ska enbart utdelas till personer som gjort särskilt 
betydande insatser inom kommunen, s.k. heders-
medalj. Vidare föreslår medaljdelegationen att det 
fortsättningsvis ska vara kommunstyrelsen som 
har rätt att göra ändringar i bestämmelser för ut-
delning av Uppsala kommuns förtjänsttecken 
istället för kommunfullmäktige.   
 
I nuvarande föreskrifter har delegationen två 
roller. Dels att besluta om vilka som ska erhålla 
förtjänsttecken, dels att bestämma tidpunkt för 
utdelningen och svara för att utdelningen sker 
under värdiga och högtidliga former. 
 
Att dela ut förtjänsttecken till medarbetare som ar-
betat i minst 25 år är en del av kommunens arbets-
givarroll. För denna har kommunstyrelsen det 
övergripande ansvaret och bör därför ha ansvaret 
för att utdelningen även fortsättningsvis sker un-
der värdiga och högtidliga former och att för-
tjänsttecken delas ut av kommunstyrelens ord-
förande och stadsdirektören till de medarbetare 
som arbetat i minst 25 år. 
 
Utöver vad medaljdelegationen föreslagit föreslås 
därför att delegationens roll renodlas till att be-
sluta om förtjänsttecken för förtroendevalda och 
att utse hedersmedaljörer, dvs kommuninvånare 
som utan att ha varit medarbetare i kommunen 
gjort sig särskilt förtjänta av en utmärkelse. 
Utdelningen sker av medaljdelegationens ord-
förande. 
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Kommunledningskontoret har gjort en språklig 
bearbetning av medaljdelegationens förslag och 
justerat det i sak enligt ovan. I bilaga 1 är den nu 
gällande lydelsen i vänsterspalt och den före-
slagna i högerspalt. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Det är i dagsläget svårt att förutse de exakta eko-
nomiska konsekvenserna för ändringarna i be-
stämmelser för utdelning av Uppsala kommuns 
förtjänsttecken. Klart är att kostnaderna minskar i 
och med att kostnaden för ett presentkort under-
stiger kostnaden för en medalj. Hur mycket kost-
naden minskar beror på guldprisets utveckling.  
 
 














